(روشاهی مطالعه)

آموزش خواندن
«سری سوم»

آگاهی از ندا نستن حقایق ،قدم زبرگی رد رسیدن هب دانش است.

شرايط مطالعه
بهكارگيری شرايط مطالعه يعني بهرهوری بيشتر از مطالعه»
« 
شرايط مطالعه ،مواردی هستند كه با دانستن ،بهكارگيری و يا فراهم نمودن آنها ،ميتوان مطالعهای مفيدتر با بازدهي باالتر داشت .در
واقع اين شرايط به شما ميآموزند كه قبل از شروع مطالعه چه اصولي را بهكار گيريد ،در حين مطالعه چه مواردی را فراهم سازيد و
چگونه به اهداف مطالعاتي خود برسيد و با دانستن آنها ميتوانيد با آگاهي بيشتری مطالعه را آغاز كنيد و مطالعهای فعالتر داشته
باشيد:
 -1آغاز درست :برای موفقيت در مطالعه ،بايد درست آغاز كنيد.
 -2برنامهريزی :يكي از عوامل اصلي موفقيت ،داشتن برنامه منظم است.
 -3نظم و ترتيب :اساس هر كاری به نظم آن بستگي دارد.
-4حفظ آرامش :آرامش ،ضمير ناخودآگاه را پويا و فعال ميكند.
 -5استفاده صحيح از وقت :بنيامين فرانكلين «،آيا زندگي را دوست داريد؟ پس وقت را تلف نكنيد زيرا زندگي از وقت تشكيل شده
است».
 -6سالمتي و تندرستي :عقل سالم در بدن سالم است.
 -7تغذيه مناسب :تغذيه صحيح نقش مهمي در سالمتي دارد.
 -8دوری از مشروبات الكلي :مصرف مشروبات الكلي موجب ضعف حافظه ميشود .
 -9ورزش :ورزش ،كليد عمر طوالني و سالمتي جسم و روح است.
 -11خواب كافي :خواب ،فراگيری و حافظه را تقويت ميكند.

 -11درك مطلب :آنچه در حافظه بلند مدت باقي مي ماند ،همان مطالب است.
چند توصيه مهم
 -1حداكثر زماني كه افراد ميتوانند فكر خود را بر روی موضوعي متمركز كنند بيش از  31دقيقه نيست ،يعني بايد سعي كرد حدود 31
دقيقه بر روی يك مطلب تمركز نموده و يا مطالعه داشت و حدود  11الي  15دقيقه استراحت نمود سپس مجدداً با همين روال شروع به
مطالعه كرد.
 -2پيش از مطالعه از صرف غذاهای چرب و سنگين خودداری كنيد و چند ساعت پس از صرف غذا شروع به مطالعه نماييد چون پس از
صرف غذای سنگين بيشتر جريان خون متوجه دستگاه گوارش شده تا به هضم و جذب غذا كمك كند و لذا خونرساني به مغز كاهش
مييابد و از قدرت تفكر و تمركز كاسته ميشود .از مصرف الكل و دارو هم خودداری فرماييد همچنين غذاهای آردی مانند نان و
نوشابههای گازدار قدرت ادراك و تمركز را كاهش ميدهد.
 -3ذهن آدمي باهوش است اگر يادداشت برداريد خود را از حفظ كردن و بهيادسپاری مطالب راحت ميكنيد .از آنجا كه قانون ثابت زير
در يادگيری وجود دارد ،سعي كنيد در هنگام مطالعه ،مطالب را با صدای بلند بخوانيد و مطالب مهم را نكتهبرداری كنيد.

میشنوم فراموش میکنم؛میبینم هب یاد میآورم؛ مینویسم هب خاطر میسپارم.

